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Opfølgning på Lov- og cirkulæreprogram 2020 – tilpasning af den cen-

trale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager (SDE) 

 

Fra 1. januar 2021 trådte nye regler for refusion for særligt dyre enkeltsager i 

kraft, hvilket gør at Aarhus Kommune kan øge sit hjemtag af refusion vedr. 

SDE væsentligt. Dog er den samlede finansiering af de nye refusionsregler 

foretaget via bloktilskuddet, og staten vurderede, at Aarhus Kommune ville 

kunne hjemtage 117 mio. kr. mere med de nye regler. Langt størstedelen af 

SDE-refusion vedrører MSB. MSBs budgetramme er på den baggrund ble-

vet nedreguleret med 114 mio. kr. fra 2020 til 2021. En prognose udarbejdet 

af MSB i sommeren 2020 viste, at MSB kunne hjemtage et sted mellem 71 

og 79 mio. kr. mere i refusion, hvilket betød, at Aarhus Kommune stod til at 

miste mellem 38-46 mio. kr. med de nye refusionsregler.  

Forligspartierne besluttede ved B2021, at der skulle afsættes en central 

reserve på 40 mio. kr. til dækning af den manglende refusion.  

 
På baggrund af årets første 6 måneder ser prognosen for refusion vedrø-

rende særligt dyre enkeltsager for 2021 ud således: 

 

Tabel 1. Prognose for refusion for særligt dyre enkeltsager for 2021 

1.000 kr. 
Regnskab 
2020* 

Prognose pba. 
6 mdr. 2021 Merrefusion 

MSB  113.771   195.000   81.229  

MSO**  2.520   3.600   1.080  

MBU  872   995   123  

I alt  117.163   199.595   82.432  

*Regnskab 2020 fremskrevet med 1,4% til 2021-pl 

**Der er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få fyldestgørende data fra MSO grun-

det omorganisering. Der er derfor taget et gennemsnit af de to prognoser udarbejdet i 

sommeren 2020. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående prognose dannet på baggrund af årets 

første seks måneder i 2021 kan Aarhus Kommune hjemtage 82,4 mio. kr. 

mere i refusion med de nye regler, der trådte i kraft 1. januar 2021. Aarhus 

Kommune er forudsat forventet at kunne hjemtage 117 mio. kr. mere og 

blevet nedreguleret tilsvarende. Der mangler dermed 34,6 mio. kr. i refusi-

onsindtægter hvis de nye regler skal gå i nul for Aarhus Kommune.  

Der er vigtigt at understrege, at ovenstående er en prognose for 2021, og 

den endelige refusion for 2021 kan ændres 

 

Prognosen for refusion i 2021 sammenholdt med regnskab 2020 tager ikke 

højde for at udgiftsniveauet i de tre afdelinger kan have ændret sig. På nu-

værende tidspunkt stiger udgiftsniveauet i MSB sammenlignet med regn-

skab 2020. 
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